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خاتمة.

مقدمة :
إف التحوؿ الذي تشهده ادلعامالت احلالية يف رلاؿ األعماؿ وادلتوقع أف يتسع نطاقو نتيجة العودلة الزاحفة
و دبعدالت كاسحة لو تأثَت واضح على الرؤية ادلستقبلية و رسالة ادلنظمة ,شلا أوجب عليها تبٍت فلسفة وسياسة
تنظيمية وقيم ومعتقدات وثقافة منظمية تتماشى مع تغَتات احمليط شلا ديكنها من ربديد اإلذباه ضلو األىداؼ
والغايات اإلسًتاتيجية.
فما فلسفة ادلنظمة؟ ما السياسة  ,ما تعٍت ثقافة ادلنظمة ؟
ىذا ما سنحاوؿ اإلجابة عليو يف ىذا البحث ادلتواضع ادلتكوف من ثالثة أجزاء ىي :
فلسفة ادلنظمة . ثقافة ادلنظمة. -السياسة يف منظمات األعماؿ.

-Iفلسفة المنظمة :

1 - Iمفهومها :تشَت األدبيات إىل أف كلمة فلسفة  Philosoplyتعٍت ىيكل ادلعرفة ,وأهنا
مصطلح عاـ وشامل خيص األفراد واجلماعات وادلنظمات بأنواعها ,وفلسفة ادلنظمة تطلق على النظاـ الفكري
الذي يهيمن على ادلنظمة ويبلور شخصيتها ودييز سلوكها عن ادلنظمات األخرى  ,وتعكس فلسفة أية منظمة من
منظمات األعماؿ رلموعة القيم وادلعتقدات وادلواقف والسياقات اليت يتحدد دبوجبها السلوؾ واإلذباه العاـ
للمنظمة.
 2- Iأهميتها :

تعترب الفلسفة الصحيحة والسليمة ركيزة العمل العلمي وادلنطقي إلدارة ادلنظمة ,حيث توفراألرضية
ادلناسبة إلتفاؽ األفكار واآلراء والتوجهات عموما ,وىذا اإلتفاؽ حوؿ الفلسفة السائدة يوفر حالة التطابق
الفكري والتوجيهي ذباه ادلشاكل واحلاالت اليت تعكر مسَتة ادلنظمة.
 3- Iصانعوا فلسفة المنظمة :

أصبح من الضروري أف تطغى فلسفة ما على إدارة أية منظمة من منظمة األعماؿ  ,وتنشأ مثل ىذه
الفلسفة من مصدرين أساسيُت ,ادلصدر األوؿ ىو اآلراء واألفكار اليت ربملها اذليئة ادلؤسسة للمنظمة  ,أما
ادلصدر الثاين فيعكس توجهات إدارة القمة من ادلستوى الثاين( مستوى األعماؿ) وقد يشًتؾ معو ادلستوى الثالث
( مستوى الوظائف ) وذلك أف ىذا ادلستوى يتحمل أمر تنفيذ خطط ادلنظمة وإخراجها من واقعها النظري إىل
التطبيقي .
ربديدا فإف ادلستوى ادلؤسسي ومستوى األعماؿ ينفرداف بصياغة فلسفة ادلنظمة ,ونقلها إىل ادلستويات
اإلدارية ألسباب أساسية ثالثة وىي :
 -1إف إدارة القمة  ,ادلؤسسي واألعماؿ ,مها ادلسؤوالف عن األعماؿ اليت تدور يف ادلساحات العملياتية
يف ادلنظمة  ,وتقع عليهما مسؤولية بلورة جوىر الفلسفة.
-2تتمتع إدارة القمة بصالحيات واسعة وىم يف الوقت نفسو الرجاؿ الذين ىم على إتصاؿ وثيق دبا
جيري يف البيئة احمليطة ,كل ذلك ديكنهم من تقدمي التوجيو القانوين وادللزـ لباقي اإلدارات.
-3أف مشاركة مجيع أعضاء ادلنظمة برسم شكل التوجو ضلو رسالة ادلنظمة  ,يصبح لزاما على إدارة القمة
ضماف حصوؿ التفاعل بالشكل الذي يؤمن أداء األعماؿ بالنسق ادلطلوب.

 4- Iنشاة وتطور فلسفة المنظمة :

ادلنظمة.

إف فلسفة أي منظمة من منظمات األعماؿ ال تظهر للوجود مرة واحدة بل سبر بعدد من ادلراحل
منها :
المرحلة األولى :مرحلة ظهور األفكار واآلراء:
تعد ىذه ادلرحلة بداية صياغة األفكار وادلفاىيم بالشكل الذي يناسب الفلسفة يف ادلنظمة.
المرحلة الثانية  :مرحلة ذبميع وتصنيف األفكار :
تنطوي ىذه ادلرحلة على ذبميع وتصنيف األفكار وادلعارؼ وبلورهتا على شكل مبادئ قابلة للتشغيل.
المرحلة الثالثة  :مرحلة مزج ومزاوجة ادلبادئ :
يكوف توجو ىذه ادلرحلة زلاولة ادلزج ومزاوجة ادلبادئ ضمن إطار فكري واضح ليشكل نظرية للعمل يف
المرحلة الرابعة :تكوين ىيكل معريف:
يتمحور دورىا حوؿ تكوين ىيكل معريف متكامل يصبح مرشدا وموجها ألعماؿ صنع وإزباذ القرارات

وحبسب متطلبات األعماؿ يف ادلنظمة.
المرحلة الخامسة  :تنفيذ الفلسفة :
هتتم ىذه ادلرحلة بتنفيذ الفلسفة ,وتتوىل إدارة القمة بإجراء اإلتصاالت ,و إعتماد التعليمات والسياسات
السائدة.
وأخَتا فإف صلاح تنفيذ أي فلسفة مرتبط أساسا بإسلوب تصميمها وبنائها .
 5-Iخصائص فلسفة المنظمة :
من أىم خصائص فلسفة ادلنظمة ما يلي :

 1-5- Iالشمولية :

إستثناء.

ويقصد هبا أف يكوف اذليكل الفكري للفلسفة واسعا ومضلال ومنتشرا يغطي مجيع أجزاء ادلنظمة دوف

 2-5- Iاإليجاز :

جيب أف تكوف فلسفة ادلنظمة حاوية على األفكار وادلعارؼ ذات الصلة بتوجهات ادلنظمة ,وبالقدر
الذي يسمح ذلا دبمارسة أعماؿ صنع وإزباذ القرارات ادلناسبة.

 3-5-Iاإلنسجام:

يعٍت أف تكوف اآلراء وادلعارؼ واألفكار اليت ربتويها فلسفة ادلنظمة منسجمة مع بعضها البعض ,
ومتماسكة لًتبط بُت ما يدور يف البيئتُت الداخلية واخلارجية .
 6- Iأسس صياغة فلسفة المنظمة :
يتم صياغة فلسفة منظمة األعماؿ على ضوء معطيات البيئة الداخلية ذلا ,وتتأثر ىذه الفلسفة
باخلصائص ادلنظمية ادلختلفة  ,مثل توفر قواعد ادلعلومات ,حجم وىيكل ادلنظمة  ,طبيعة النشاط ادلمارس ,
وطبيعة األعضاء العاملُت  ,ادلوقع اجلغرايف ,درجة التماسك بُت األعضاء  ,اإلندفاع ضلو ربقيق مستويات صلاح
أفضل ذلا .وبالتايل فإف صياغة الفلسفة جيب اف تنبثق من داخل ادلنظمة وإنطالقا من التساؤالت التالية :
-1أي القيم ترغب إدارة ادلنظمة جعلها سائدة ومتكاملة ؟
-2أي فكرة ترغب إدارة ادلنظمة ذبسيدىا ؟
-3ما ىي شروط وطبيعة ودرجة قوة العمل يف ادلنظمة ؟
-4كم ىي درجة إستقرار ادلنظمة ؟
 -5ما ىو شكل أعماؿ اإلتصاؿ وتبادؿ ادلعلومات  ,وكذلك شكل أعماؿ الرقابة يف ادلنظمة ؟
 -6ما ىو شكل توجو ادلنظمة ضلو مركزية أوال مركزية القرار فيها ؟
 -7ما ىو شكل اذليكل التنظيمي للمنظمة ؟
-8ما ىو ادلنتج الرئيسي للمنظمة ؟
-9كيف يقاس أسلوب إستخداـ ادلوارد ادلختلفة يف ادلنظمة ؟
-11ىل وضعت فلسفة ادلنظمة يف إطارإعتبارات ادلدى البعيد أـ القصَت ؟
 -11ماىي أبعاد توجو ادلنظمة وحدود عملها ؟
 -12كم يتاثر اآلداء بقضايا الزمن ,الكلفة  ,التكنولوجيا و اجلهد ادلبذوؿ ؟
إف اإلجابة اليت ستربز ذباه ىذه التساؤالت وأخرى غَتىا تساعد إدارة القمة على بلورة ادلبادئ
والنظريات ادلناسبة لتطوير وربسُت فلسفة ادلنظمة ادلعتمدة ,مث أف نوعية وطبيعة اإلجابة على ىذه التساؤالت
تتأثر بشكل أو بآخر بنوعية مدراء القمة وبعنصر عدـ التأكد الذي حييط دبستقبل ادلنظمة ادلعنية.
ومع اف العوامل ادلؤثرة على فلسفة ادلنظمة كثَتة ومتنوعة إال أف ىذه احلقيقة ال تغَت من أف إدارة القمة
يف ادلنظمة تتحمل مسؤولية ربديد معٌت وأبعاد الفلسفة اخلاصة هبا .

وبعد أف تقوـ إدارة القمة بوضع فلسفتها موضع التطبيق  ,تنشرىا على عموـ العاملُت يف ادلنظمة خبطط
مدعومة بقرارات وأوامر وتعليمات تساعد على على نقل وإيصاؿ ىيكلية الفكر الفلسفي الذي جيب اف يسود
أطراؼ ادلنظمة ادلعنية ليساعد على صنع وإزباذ قرارات إدارية صائبة .
 7-Iالمسؤولية اإلجتماعية وفلسفة المنظمة :

تعد ادلسؤولية اإلجتماعية من ادلتغَتات األساسية الواجب مراعاهتا عند صياغة فلسفة ادلنظمة ,ويتم
ربديد أبعاد ىذه ادلسؤولية من خالؿ دراسة وربليل رسالة ادلنظمة ومكونات كتل بيئتها اخلارجية بغية إحداث
التوازف ادلقبوؿ بينهما ,وذلك أف ادلسؤولية اإلجتماعية ىي تعهد وإلتزاـ إدارة ادلنظمة لتطلعات وأىداؼ اجملتمع
بأفراده ومنظماتو ,وقد تأخذ ادلسؤولية اإلجتماعية دلنظمة األعماؿ التوجهات التالية :
 التوجو ضلو تدريب أفراد ادلنظمة والعناية هبم. استثمار وتطوير اخلربات ادلختلفة جلميع العاملُت يف ادلنظمة مهما إختلفت توجهاهتم . احلرص والعناية يف إشباع تطلعات القيم والعادات والتقاليد السائدة. ادلسامهة يف األنشطة ذات النفع العاـ.والبد أف سبس ادلسؤولية اإلجتماعية مجيع اجلهات القريبة أو البعيدة يف ادلنظمة دوف إقتصارىا على فئة أو
جهة دوف أخرى.

-IIثقافة المنظمة :

لقد أصبح موضوع ثقافة ادلنظمة من ادلواضيع اليت ربظى باىتماـ كبَت يف رلاالت اإلدارة  ,ذلك أف
الثقافة ادلنظمة تعترب من أىم احملددات لنجاح ادلنظمات أو فشلها  ,حيث تربط بُت صلاح ادلنظمة وتركيزىا على
القيم وادلفاىيم وادلبادئ اليت تدفع العاملُت هبا إىل االلتزاـ والعمل اجلاد واالبتكار والتجديد وادلشاركة يف ازباذ
القرارات والعمل للمحافظة على اجلودة وربقيق مزايا تنافسية واالستجابة ادلالئمة الحتياجات العمالء واألطراؼ
ذوي العالقة يف بيئة عمل ادلنظمة  ,وتبُت احلاالت وادلواقف على أف ىناؾ فروقا جوىرية بُت القيم وادلبادئ
وادلعتقدات اليت تستند إليها ادلنظمات الناجحة يف ترتيب أوضاعها ويف عالقتها مع البيئة اخلارجية عن تلك القيم
وادلبادئ وادلعتقدات اليت تستند إليها ادلنظمات غَت الناجحة .

 IIػ  1ػ ماهية ثقافة المنظمة :

قبل التطرؽ دلفهوـ ثقافة ادلنظمة البد من التعريج على مفهوـ الثقافة .

 -1-1– IIمفهوم الثقافة :
يقصد بالثقافة ذلك الكل ادلركب الذي يشتمل على ادلعرفة وادلعتقدات والفن واألخالؽ والقانوف
1
والعادات أو أي قرارات أخرى  ,أو عادات يكتسبها اإلنساف بصفتو عضوا يف اجملتمع
ويعرؼ كذلك بأهنا  :رلموعة القيم  ,األفكار واالذباىات والرموز ادلعربة واليت تتوارث من جيل جليل
وتعطي قواعد اتصاؿ اجتماعي. 2
 -2-1- IIمفهوم ثقافة المنظمة -:

ىناؾ العديد من التعاريف اليت أطلقت على ثقافة ادلنظمة نذكر فيها  " :الثقافة ىي رلموعة القيم
وادلعتقدات وادلفاىيم وطرؽ التفكَت ادلشًتكة بُت أفراد ادلنظمة  ,واليت تكوف غَت مكتوبة  ,يتم الشعور هبا ويشارؾ
كل فرد يف تكوينها ويتم تعليمها لألفراد اجلدد يف ادلنظمة. 3
ويعرؼ على أهنا  " :رلموعة القيم ادلشًتكة اليت ربكم تفاعالت أفراد ادلنظمة فيما بينهم وع األفراد ذوي
العالقة خارج ادلنظمة  ,وديكن أف تكوف نقطة قوة ( ميزة تنافسية ) أو نقطة ضعف وفق تأثَتىا على سلوؾ أفراد
ادلنظمة. 4
 -3-1-IIخصائص ثقافة المنظمة ووظائفها :
أوال  :خصائص ثقافة المنظمة - :
تتصف ثقافة ادلنظمة بالعديد من اخلصائص جيب مراعاهتا يف أي قرار أو سلوؾ داخل ادلنظمة نوجز
أمهها فيما يلي -:
 لثقافة نظاـ مركب  ,تتكوف من رلموعة من ادلكونات أو األجزاء الفرعية ادلتفاعلة فيما بينها يف تكوينثقافة ادلنظمة وتشمل ثالثة عناصر ىي: 5
اجلانب ادلعنوي  ( :النسق ادلتكامل من القيم واألخالؽ وادلعتقدات واألفكار ) .
اجلانب السلوكي  ( :عادات وتقاليد أفراد اجملتمع  ,اآلداب والفنوف وادلمارسات ادلختلفة ).
اجلانب ادلادي  ( :كل ما ينتجو أعضاء اجملتمع من أشياء ملموسة ) .

 1ػ بوفلجة غيات  ,القيم الثقافية والتسيَت  ,دار الغرب للطباعة والنشر  1998ص . 17
 2ػ . mohamed seghir djitli .marketing .berti edition – alger 1998
 3ػ د  .زلمود مصطفى أبو بكر – النتظيم اإلداري يف ادلنظمات ادلعاصرة  ,الدار اجلامعية  .مصر . 2113-12ص . 416
 4ػ ادلرجع السابق  .ص . 416
 5ػ ادلرجع السابق – ص . 417 .

 الثقافة نظاـ متكامل  :فهي تشكل كال متكامال وتسعى إىل خلق انسجاـ بُت رلموع أجزائها  ,فأيتغيَت يطرأ على أي جزء من جوانب احلياة يؤثر يف النمط الثقايف للمنظمة واجملتمع .
 الثقافة نظاـ تراكمي ومستمر  :حيث أف كل جيل من أجياؿ ادلنظمة يعمل على تسليمها لألجياؿالالحقة فهي تعلم وتورث جيال بعد جيل .
 الثقافة يكتسب متغَت ومتطور فاستمراريتها ال يعٍت توريثها وتناقلها عرب األجياؿ يف شكلها اخلاـ  ,بلىي يف تغَت وتطر ومستمرين .
 الثقافة ذلا خاصية التكيف  :فهي نظاـ مرف لو القدرة على التكيف مع مطالب اإلنساف البيولوجيةوالنفسية مع البيئة اجلغرافية احمليطة بادلنطقة .
ثانيا  :وظائف ثقافة المنظمة :

تؤدي ثقافة ادلنظمة العديد من الوظائف اليت نذكر فيها: 1
 توجد الثقافة اإلحساس بالذاتية واذلوية للعاملُت . تساعد الثقافة يف إجياد االلتزاـ بُت العاملُت بشيء أكثر أمهيتو من أنفسهم . تدعم الثقافة استقرار ادلنشأة كنظاـ اجتماعي . تعمل الثقافة كإطار مرجعي للعاملُت الستخدامو أو االستغاثة بو إلعطاء معٌت لنشاطات ادلنشأةوأيضا استخدامو كمرشد للسلوؾ ادلالئم .

 1ػ توماس وىيلُت ودافيد – اإلدارة االسًتاتيجية – ترمجة  :د  .زلمود عبد احلميد مرسي وزىَت نعيم الصباغ  .معهد اإلدارة العامة ـ ع السعودية . 1967

( ) 4-1-IIالعوامل المحدد لثقافة المنظمات :

تتحدد ثقافة ادلنظمة من خالؿ تفاعل العديد من العوامل اليت نذكر منها :
 صفات األفراد الشخصية وما حيملونو من أفكار وقيم واىتمامات ودوافع . اخلصائص الوظيفية ومدى تالؤمها مع شخصية الفرد  ,حيث أف كل فرد يذىب إىل ادلنظمة اليت تتوافقمع تطلعاتو وقيمو واىتماماتو .
 رلموعة ادلنافع اليت حيصل عليها األفراد من خالؿ أدائهم لوظائفهم شلا ينعكس على سلوكاهتم داخلالتنظيم .
 األخالقيات والقيم السائدة يف ادلنظمة وما تشتمل عليو من طرؽ تفكَت وأساليب تعامل بُت األفرادداخل ادلنظمة ومع األطراؼ اخلارجية وتتكوف ىذه األخالقيات من أخالقيات وقيم األفراد ادلستمدة من العائلة
واجملتمع  ,أخالقيات وقيم ادلهنة اليت ترشد سلوكيات األفراد .
ومن ىذا كلو ديكن القوؿ أف اختالؼ القيم ومن مث اختالؼ ثقافة ادلنظمة يرجع إىل ما يلي: 1
 خصائص الفرد .
 عالقة الفرد بالبيئة .
 أىداؼ الفرد وتوجهاتو بشأف احلياة .
 عالقة الفرد بادلنظمة .
 األنشطة اليت ديارسها الفرد .
 اتصاالت الفرد وعالقتو مع اآلخرين .
 ثقافة اجملتمع وانعكاساتو على ثقافة ادلنظمة .
تأثَت الثقافة على ادلنظمة والعاملُت هبا  ,وعلى بعض ادلمارسات اإلدراية .
 2-IIتأثير ثقافة المنظمة على العاملين فيها وبعض الممارسات اإلدارية :
 1-2-IIتأثير ثقافة المنظمة على العاملين فيها :
ىناؾ العديد من أوجو تأثَت الثقافة على ادلنظمة وكذا العاملُت هبا نذكر منها :
 توجهات ادلنظمة والعاملُت هبا  :التوجهات ىي الطريقة اليت تؤثر هبا الثقافة يف عملية ربقيق األىداؼحيث أف الثقافة قد تكوف متوافقة مع أىداؼ ادلنظمة أو قد تكوف عكس ذلك ومن مث فإف الثقافة قد تدفع
ادلنظمة ضلو ربقيق أىدافها أو تدفعها بعيدا عنها .

 1ػ د .مصطفى زلمود أبو بكر – مرجع سابق – ص . 719

 -قوة الثقافة  :تشَت قوة الثقافة إىل مدى تأثَتىا يف العاملُت هبا  ,فالعديد من ادلنظمات سبتلك قوة

إرغاـ على أعضائها ( ادلؤسسة العسكرية مثال ) إال أف ىناؾ منظمات تؤثر ثقافتها على العاملُت هبا دوف وجود
أي قدر من اإلرغاـ .
 -االلتزام  :نعٍت بااللتزاـ إىل مدى استعداد أعضاء ادلنظمة لبذؿ اجلهود والوالء وإظهار انتمائهم ذلا

ولتحقيق أىدافها  ,أي أف الثقافة زبلق الظروؼ اليت تؤدي باألفراد االلتزاـ بأىداؼ ادلنظمة  ,وديكن لثقافة
ادلنظمة أف تساعد يف زيادة االلتزاـ من خالؿ ما يلي :
 تكريس رسالة ادلنظمة وتدعيم القيم ادلؤدية إىل ربقيقها .
 جيب أف تكوف الثقافة ذات قيمة وتؤدي إىل فرجات معتربة من شأهنا أف تزيد من القيمة ادلالية كأف
تعمل على زيادة اإلنتاجية وزبفيض التكاليف .
 أف تكوف ثقافة ادلنظمة مقتصرة على ادلنظمة وحدىا ال أف تكوف شائعة بُت ادلنظمات ادلنافسة داخل
نفس النشاط  ,فما من شأنو أف خيلق تنافسا للمنظمة .
 غرس قيمة ادلنظمة يف نفوس أعضائها .
 2-2-IIتأثير ثقافة المنظمة على بعض الممارسات اإلدارية :

كما لثقافة ادلنظمة تأثَت على العاملُت كذلك ذلا تأثَت على بعض ادلمارسات اإلدارية كالقيادة  ,التدريب
 ,االختيار والتوظيف.
أوال– تأثير ثقافة المنظمة على عامليتي االختيار والتوظيف :
تعترب عملية اختيار األفراد وتوظيفهم من أىم وظائف إدارة ادلوارد البشرية  ,فهي عبارة عن عملية إدخاؿ
أشخاص من خارج ادلنظمة ذلم ثقافات سلتلفة عن ثقافة ادلنظمة  ,ومنو وجب على ىذه اإلدارة اختيار األفراد
والذين تتوافق ثقافاهتم مع ثقافة ادلنظمة أي حيملوف قدرات ومعارؼ وقيم من شأهنا أف تضمن صلاح وفعالية
ادلنظمة .
ثانيا– تأثير ثقافة المنظمة على التدريب :

تعترب عملية التدريب من العمليات أو ادلمارسات للنهوض بأداء ادلنظمة وربسينو لذا وجب احًتاـ الثقافة
ادلنظمة أثناء إعداد الربامج التدريبية وكذا ادلمارسات  ,من أىم جوانب ىذه الثقافة صلد  - :العادة والعرؼ اللذين
تتبعهما ادلنظمة فيما يتعلق بالتدريب  ,فادلنظمات اليت تؤمن ثقافتها وتشجع التدريب ستكوف أنشطتها التدريبية
هبا مستمرة أكثرمن ادلنظمات اليت ال تؤمن بالتدريب. 1
ثالثا– تأثير ثقافة المنظمة على نمط القيادة في المنظمة :

 1ػ رواية حسن  :مدخل اسًتاتيجي لتخطيط وتنمية ادلوارد البشرية – الدار اجلامعية – مصر  . 12/11ص . 283 :

إف ثقافة ادلنظمة ما ىي إال التقاليد  ,القيم  ,السلوكات اليت ينشئها األفراد داخل ادلنظمة وتكوف أسبابا
لتعارفهم وانفعاالهتم ال رؤساء ومرؤوسُت  ,ودبا أف القيادة ىي " فن استقطاب قدرات اآلخرين من أجل أداء
األعماؿ ادلنوطة هبم كحماس وثقة " , 1فإف النمط القيادي الذي تصطبغ بو عملية القيادة ما ىو إال انعكاس
لثقافة التعامل السائدة فيها. 2
 -3 -IIقوة وضعف ثقافة المنظمة :

ديكن أف تكوف ثقافة ادلنظمة قوية أو ضعيفة حسب مكوناهتا  .فالثقافة القوية ىي اليت تنشر عرب ادلنظمة
كلها وربظى بالثقة والقبوؿ من مجيع أفراد ادلنظمة  ,ويشًتكوف يف رلموعة متجانسة من القيم وادلعتقدات والتقاليد
3

وادلعايَت واالفًتاضات اليت ربكم سلوكهم داخل ادلنظمة
أما الثقافة الضعيفة اليت ال يتم اعتناقها بقوة أعضاء ادلنظمة وال ربظى بالثقة والقبوؿ الواسع منهم وتفتقر
ادلنظمة إىل التمسك ادلشًتؾ بالقيم وادلعتقدات وىنا فإف العاملُت سيجدوف صعوبة يف التوافق والتوحد مع ادلنظمة
أو مع أىدافها وقيمها .

 1ػ مصطفى زلمود أبو بكر – مرجع سابق – ص . 412
 2ػ د .مجاؿ الدين العويسات  :مبادئ اإلدارة  ,دار ىومة – بوزريعة  ,اجلزائر .ص . 113
 3ػ كماؿ قامسي  .ادلقومات وادلعوقات الثقافية لتطبيق نظامي اجلودة الشاملة واإليزو  9111بادلؤسسة الصناعية اجلزائرية ( رسالة ماجيستَت غَت منشورة مكتبة العلوـ االقتصادية جامعة ادلسيلة . ) 2113

 -IIIالسياسة في منظمات األعمال :
تعترب السياسة إحدى ادلفاىيم اإلدارية اليت تتضمن على إرشاد متخذي القرار يف ادلنظمة وربكم تنفيذ
األعماؿ وتساىم يف تنظيم العالقات الداخلية واخلارجية للمنظمة  ,فهي أداة إرشادية عامة دلتخذي القرار يف شىت
ادلستويات التنظيمية  ,وىي كذلك ربكم وتقيد سلوكيات أعضاء ادلنظمة وتعمل على انسجامها وجعلها متشاهبة
نسبيا .
 - 1 – IIIماهية السياسة :

 -1-1-IIIمفهوم السياسة :

ىناؾ العديد من التعاريف دلصطلح السياسة نذكر منها :
"السياسة سبثل قواعد إرشادية للتفكَت وازباذ القرارات دبا ال يتعارض واألىداؼ النهائية للخطة". 1
ويعرفها  Anosoffبأهنا " رلموعة القواعد واألسس اليت تضعها القيادة اإلدارية لتوجيو فكر ادلنظمة وأعماؿ
العاملُت هبا  ,وقد نرى يف مصطلح السياسة فكرية كلية باعتبارىا نظاـ اإلدارة ادلختار الذي جيسده أحد نظم
اإلدارة ويساعد على توضيح وربديد الرؤية وىوية ادلنظمة وديكن من إدراؾ وفهم ادلشاكل واستيعاب بنية ادلنظمة
2
بشكل عاـ"
ويقصد بالسياسة أيضا " تلك اخلطوط العريضة والعامة اليت ترشد عملية التنفيذ أو التطبيق لالسًتاتيجية
3
ادلختارة "
وتعرؼ كذلك بأهنا " توجيهات وإرشادات تضعها اإلدارة العليا دبا يساىم يف ربقيق األىداؼ وغالبا ما
4
يتم استخدامها على مستوى الوحدات اإلدارية ادلختلفة يف اإلدارات واألقساـ "
 -2-1-IIIخصائص السياسة :
ىناؾ العديد من اخلصائص اليت تتميز هبا سياسات األعماؿ منها :
 أف السياسة أداة لتوجيو األعماؿ داخل ادلنظمة ضلو ربقيق األىداؼ والغايات والنهايات ادلنشودةللمنظمة
 ربديد سلوكيات األفراد بتوضيح السبل وادلناىج لتحقيق األىداؼ والغايات ادلسطرة . تساعد القائمُت على شؤوف ادلنظمة برسم سلوكيات ثابتة ومنظمة ومتينة ذبعلها قادرة على النمو . أف تكوف السياسة مرنة التطبيق قدر اإلمكاف . 1ػ د  .مجاؿ الدين العويسات – مبادئ اإلدارة – دار مهومة – اجلزائر  . 2113ص . 55
 2ػ د  .شوقي ناجي جواد  -إدارة السًتاتيج – دار حامد – عماف األردف  . 2111ص . 71
 3ػ د  .ثابت عبد الرمحن إدريس و د  .مجاؿ الدين زلمد ادلرسي – اإلدارة االسًتاتيجية – الدار اجلامعية – مصر  . 12/11ص . 357
 4ػ د  .عبد احلميد عبد الفتاح ادلغريب – اإلدارة االسًتاتيجية – رلموعة النيل العربية – مصر  . 1999ص . 22

 أف تكوف السياسة مكتوبة وبشكل واضح جلميع ادلهتمُت بنشاطات ادلنظمة . جيب أف يتم شرح وتوضيح السياسات وإيضاحها باستمرار وذلك جلعلها متمشية مع ظروؼ البيئة اليتتعيش هبا ادلنظمة .
 أال زبتلط سياسية العمل بإجراءات العمل ذلك أف اإلجراءات تنبثق عن السياسة وكالمها يعمل علىدفع اجلهود من أجل الوصوؿ إىل األىداؼ العامة للمنظمة .
 -2-IIIتصنيفات السياسة :

ليس من ادلمكن اعتماد تصنيف معُت لسياسات العمل لكل أنواع ادلنظمات ألف أسلوب التصنيف قد
يتأثر باألىداؼ األساسية للمنظمة والتكنولوجية السائدة ونوعية عناصر البيئة  ,فقد تكوف سياسة العمل ىدفا
قائما حبد ذاتو ( ادلنظمات البَتوقراطية )  ,وقد تكوف وسيلة لتحقيق ىدؼ وصوال إىل غاية  ,وعليو فإف تصنيف
السياسة يكوف بشكل يتالءـ مع أىدافها وتكنولوجيتها وبيئتها اخلارجية  ,وديكن فيما يلي عرض أىم التصنيفات
ادلمكنة لسياسة العمل يف ادلنظمات .
 -1-2-IIIحسب مصدر السياسة :

تنشأ سياسة العمل من عدة مصادر منها - :

أوال-السياسة التقليدية ) : ( Traditimal policy

بعض ادلنظمات تعتمد على سياسات تقليدية ومعروفة مسبقا وال تكوف رلربة على استعماؿ سياسات
جديدة  ,وقد تصبح ىذه السياسة جزءا ال يتجزأ من ثقافة ادلنظمة وتارخيها بسبب تأثَتىا على قيادة ادلنظمة ,
ومن مث على قوهتا وكفاءهتا .
ثانيا-السياسة القسرية ) : ( Fiat policy

منشأ السياسة القسرية ىو رأي فردي يفرض على ادلنظمة اعتباطا  ,فهي سبنح واضعيها حرية التصرؼ ذباه
ادلنظمة وسبنع اآلخرين من ىذه احلرية يف التصرؼ يف الوقت الذي تتطلب منهم ادلنظمة القياـ باألعماؿ وإدارة
النشاط اخلاص هبا  ,شلا ديكن حالة ف عدـ الرضا بُت ادلرؤوسُت والعاملُت يف ادلستويات الدنيا  ,شلا يتسبب يف
إحداث فجوة بُت التوجو ضلو األىداؼ ادلنشودة وبُت أسلوب تنفيذ اخلطط .
ثالثا-السياسة التفضيلية :

ربوي السياسة التفضيلية ادلرشدات والتوجيهات والطرؽ األساسية اليت ذبعلها األفضل يف نظر اإلدارة العليا
للمنظمة كسياسة عمل لقيادة عملياهتا  ,ولغرض ربقيق األفضلية يف العمل اإلداري وحل مشكالتو  ,ينبغي على

إدارة ادلنظمة الًتكيز على اعتبارات معينة  ,مثل األمانة  ,االستقامة  ,والوضوح يف التعامل مع اآلخرين والكفاءة
والتأثَت وتكريس اجلهود خلدمة مصاحل ادلنظمة وادلتعاملُت معها. 1
رابعا-السياسة العرفية :

ينسجم ىذا النوع من السياسات مع أىداؼ ادلنظمة واحلالة العامة السائدة يف البيئة اخلارجية من قيم
وتقاليد وعادات وادلعايَت القيادية اليت يفضلها اجملتمع  ,فهي تساعد على صنع وازباذ قرارات تتماشى مع البيئة
السائدة يف اجملتمع .
 – 2- 2 -IIIحسب مجال السياسة :

تشمل السياسة العمليات الداخلية أي مصممة لتحكم العالقات ادلوجودة بُت األقساـ والوحدات داخل
ادلنظمة وجعلها متصلة مع ما جيري يف البيئة اخلارجية  ,فهي ذات توجو عاـ ألف تطبيقها جيري يف كل اجملاالت
الداخلية واخلارجية للمنظمة  ,واألمثلة على اجملاالت اليت تغطيها سياسات العمل الداخلية ( أسعار ادلنتجات –
الرقابة على جودة ادلنتج – الرقابة ادلالية – الرقابة على ادلخزوف ) أما ادلساحات ( اجملاالت ) اليت تغطيها
سياسات العمل اخلارجية فمثال عالقة ادلنظمة بزبائنها  ,مورديها  ,شلوليها ...
يتعُت رلاؿ السياسة حسب موقع التأثَتات اليت ربدثها نتيجة القرارات ادلتخذة يف ضوئها  ,فمجاؿ
السياسة يعتمد على قدرة إدارة ادلنظمة على اكتشاؼ التأثَت الذي ربدثو سياسة العمل  ,وتنعكس آثار سياسة
العمل من خالؿ ما تفرضو من قيود وضوابط ذباه النشاط اإلداري دلتخذي القرار  ,وعليو صلد ىناؾ سباثال
وانسجاما يف قراراهتم ذباه العمليات التنظيمية  ,وتقلل ىذه الضوابط والقيود حاالت التقاطع والتنافر يف
السلوكيات اإلدارية للمدراء .
 -3-2-IIIحسب البعد الزمني للسياسة :

إف االىتماـ بالبعد الزمٍت يكشف لنا أف أمهية السياسة ال تظهر يف الفًتة الزمنية اليت يظهر فيها تأثَت
السياسة  ,بل جيب أف تربز ىذه األمهية يف كم من الوقت مستقبال حىت تظل سياسة العمل قوية ومؤثرة  ,لذلك
2
تتأطر السياسة بإطار يغلب عليو شكل الزماف ادلستقبلي الذي يضمن شلارسة ىذه السياسة دوف أخرى
إف ىناؾ ثالثة أبعاد زمنية مستقبلية :
 البعد األوؿ ديثل فًتة زمنية طويلة األمد يًتاوح بُت اخلمس والعشر سنوات . البعد الثاين يًتاوح بُت ثالث سنوات ومخس سنوات -أما البعد الثالث ديثل مدة قصَتة األمد وتكوف أقل من ثالث سنوات .

 1ػ د  .صلاحي شوقي جواد – مرجع سابق – ص . 94 – 93
 2ػ شوقي ناجي جواد – مرجع سابق – ص . 99

 -4-2-IIIحسب مستوى السياسة :

إف احلديث عن مستوى سياسة العمل يوجب علينا اإلشارة إىل مستويات اإلدارة الثالثة ( إدارة عليا –
وسطى وتنفيذية ) وعلى ضوء ىذه ادلستويات ديكن القوؿ أف ىناؾ ثالثة أصناؼ من سياسات العمل ىي :
 سياسة اإلدارة العليا  :تتميز بقلة التخصيص  ,عامة  ,مرتبطة بوظائف العالقات العامة  ,البحث
والتطوير وتوفَت مصادر األمواؿ للمنظمة .
 سياسة اإلدارة الوسطى  :ىي أكثر زبصصا  ,اىتمامها ينصب على ادلدين ادلتوسط والقصَت  ,هتتم
باألمور ذات العالقة بالشؤوف الداخلية للمنظمة .
 سياسة اإلدارة الدنيا ( التنفيذية ) :
أكثر زبصصا وأقل عمومية  ,تعٌت ىذه اإلدارة بشؤوف األفراد  ,اإلنتاج  ,بعدىا الزمٍت يكوف قصَتا  ,ودبا
أف ذلذه السياسة توجهات تنفيذية فإهنا تكاد تكوف إجرائية أكثر منها توجيهية .
 5-2-IIIحسب وظائف المنظمة :

إف أىم وظائف ادلنظمة ىي اإلنتاج ,التسويق ,التمويل و األفراد,ولكل وظيفة سياساهتا اخلاصة هبا فهناؾ
سياسات اإلنتاج,سياسات التمويل ,سياسات التسويق  ,سياسات األفراد.
-سياسات اإلنتاج :

رباوؿ ىذه السياسات أف تؤمن إنتاج السلع وتقدمي اخلدمات من خالؿ رلموعة من العمليات مثل النقل
 ,ادلناولة  ,التخزين ,ادلواد وادلشًتيات  ,الصيانة  ,الرقابة على اجلودة  ,موقع ادلصنع والتخطيط الداخلي لو وغَتىا
من العمليات.
-سياسات التسويق :

هتتم سياسات التسويق بتقدمي سلع وخدمات وتوصيلها إىل ادلستهلك إلشباع رغباتو اإلستهالكية  ,ويدور
ىذا اإلىتماـ حوؿ ادلستهلك,السلع أو اخلدمات ,التوزيع ,التسعَت ,الًتويج واإلعالف.
 -السياسات المالية :

هتتم السياسات ادلالية بتدبَت إحتياجات ادلنظمة من األمواؿ ,ومن ادلصادر ادلناسبة ,بالتكلفة ادلناسبة,
كما هتتم بإستثمار أمواؿ ادلنظمة يف اجملاالت اليت ربقق أفضل عائد.
سياسات األفراد :هتتم ىذه السياسات بتدبَت إحتياجات ادلنظمة من ادلوارد البشرية ,وإستخدامها بطريقة رلدية ,
شلا ينتج عنو أداء عاؿ للعاملُت ورضاىم ,وتتضمن ىذه السياسات عدة رلاالت مثل زبطيط القوى
العاملة  ,اإلختيار والتعيُت ,األجور واحلوافز ,تقييم األداء والتدريب وغَتىا من اجملاالت.

 6-2-IIحسب وظائف المديرين :

ديارس ادلديروف وظائف عديدة أمهها  :التخطيط ,التنظيم  ,التوجيو ,الرقابة ,إزباذ القرارات  ,وينبغي أف
يكوف ذلذه الوظائف وما يتبعها من أنشطة وسياسات توجو وترشد ادلديرين يف كيفية أدائها  ,يف ما يلي اجملاالت
اليت تدور حوذلا السياسات اخلاصة بوظائف ادلديرين :
سياسة التخطيط ,سياسةالتنظيم ,سياسة التوجيو ,سياسة الرقابة و ادلتابعة ,سياسة حل ادلشاكل وإزباذالقرارات ,سياسة التنسيق ,سياسة ادلعلومات ,سياسة بناء القيادات بادلنظمة.
 3-IIIإيجابيات وسلبيات السياسة :

إف ما ينتج عن تشغيل سياسة العمل بشكل منطقي ىو نتيجة صحية ومفيدة لصاحل
ادلنظمة,إال أنو من ادلفيد إبراز إجيابيات وسلبيات تشغيل سياسة العمل :
 1-3-IIIإيجابيات السياسة :
تعود الكثَت من إجيابيات سياسة العمل إىل اإلستخداـ السليم ذلا لتصريف أعماؿ ادلنظمة
ومن ىذه اإلجيابيات نذكر :
 احليلولة دوف فشل أو إضلراؼ أي خطة عمل عن قوانُت وقواعد العمل ادلنبثقة عن السياسةواليت تدعو إىل تتبع ىذه القوانُت والقواعد.
 تعمل على زيادة متانة العمل وتبسط حالة التعاوف وتنمي قابلية األفراد على أداء العمل. تقرر عالقات عادلة ومنصفة بُت العاملُت كوهنا تعتمد وتطبق من قبل ادلدراء على مجيعالعاملُت.
 تكشف لنا عن تطلعات رسالة ادلنظمة وغايات اإلدارة العليا فيها . تسهم السياسة يف تعزيز درجة فاعلية ادلنظمة وإندفاعها ضلو ربقيق أىدافها دلا ربدثو منتأثَت واضح يف مناخها الذي ذبري فيو األعماؿ اإلدارية ( مجاعية  ,فردية ).
 تعمل على تقريب وسبتُت العالقة بُت أقساـ ادلنظمة واحلد من العزلة بينها ,فهي وسيط يربطما بُت أعماؿ ادلناصب اإلدارية أفقيا وعموديا يف ىيكل ادلنظمة.
 2-3-IIIسلبيات السياسة :

إف رلرد صياغة رلموعة سياسات اليعٍت عدـ نشوء معوقات ومعضالت أماـ إدارة ادلنظمة,
حيث أف ىناؾ العديد من السلبيات الناشئة جراء تطبيق السياسة ديكن إجيازىا فيمايلي :

عند تشغيل سياسة العمل يتبادر يف الذىن مبدأ زبويل الصالحيات بالقدر الذي يساعد علىعملية صنع وإزباذ القرارات ,وإف غياب ىذا ادلبدأ قد يبطل مفعوؿ وفائدة السياسة.
إف إمتداد مفعوؿ السياسة كمرشد تنظيمي يعتمد بدرجة كبَتة على أوامر ووعود اإلدارة العليالتحقيق التقارب بُت عناصر البيئة الداخلية واخلارجية وبُت األنظمة والقوانُت ادلنظمة لذلك,
وبدوف ىذا التقارب يصعب وصوؿ ىذه الوعود واإلتفاقات إىل مجيع أجزاء ادلنظمة  ,األمر
الذي يرفع من كلفة تنفيذ وتطبيق السياسة وحيد من مضاعفة اإلجيابيات اليت ديكن جنيها جراء تشغيل
السياسة.

الخاتمة :
من خالؿ ما مت تقدديو يف فصوؿ ىذا البحث ادلتواضع نستخلص أف فلسفة ,ثقافة وسياسة ادلنظمة
عناصر مهمة ال ديكن ذباىلها يف العملية اإلدارية يف ادلنظمة  ,فقد أصبح بقاؤىا ومنوىا يعتمد إىل حد بعيد على
وضوح ىذه العناصر ,ألهنا تعترب اإلطار الفكري وادلرجعي لتحركات وتصرفات األفراد وما فشل بعض منظمات
األعماؿ إال بسبب عدـ وضوح فلسفتها وسياساهتا وإمهاذلا للدور الذي تلعبو القيم وادلعتقدات واأليديولوجيات
يف مدى اإللتزاـ بتحقيق أىداؼ وغايات ادلنظمة .
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